
ESTRATÉGIA

A melhor combinação
produto + serviço
À medida que os produtos se convertem em commodities,
as empresas passam cada vez mais a incorporar serviços
a suas ofertas. Mas esse é um jogo novo para muitas
delas e, se querem sair ganhando, devem entender as
regras em campo, segundo Estudo McKinsey & Co.

Recém-chegadas
à economia dos serviços, muitas das
empresas que fabricam e vendem
produtos precisam encontrar a for-
ma de ganhar dinheiro nessa nova
fase. À medida que o setor de servi-
ços "incorporados" a produtos cresce
e se torna mais competitivo, os novos
participantes enfrentam questões
estratégicas fundamentais:
H Estamos oferecendo serviços com
objetivos ofensivos ou defensivos?
• Atuamos com base em habilidades
ou em escala?
• A confusão a respeito de questões
vinculadas ao propósito estratégico
e à fonte de vantagem competitiva
afeta a gestão e a rentabilidade do
negócio?

Que a estratégia deve preceder
a estrutura tem sido um princípio
da boa gestão desde 1962, quando
Alfred Chandler publicou seus estu-
dos na área da história dos negócios
no livro Strategy and Structure. No
entanto, as empresas de produtos
tendem a carecer de clareza estra-
tégica para tomar decisões sensatas
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sobre como estruturar unidades de
serviços incorporados.

Algumas consideram estas uma
plataforma de crescimento, mas as
estruturam e dirigem como acessó-
rio de seu negócio. Outras tropeçam
quando implementam estratégias
baseadas em escala, em mercados
de serviços em que pesam as habi-
lidades, e vice-versa. Essa confusão
leva a um conflito organizacional,
a políticas de preços e de prestação
de serviços equivocadas, além de
mal-entendidos a respeito dos cus-
tos, das capacidades e dos recursos
necessários para triunfar em dife-
rentes ambientes competitivos.

A fim de desenhar adequada-
mente uma operação de serviços
incorporados a produtos, os executi-
vos devem definir o foco do negócio
-dar respaldo aos produtos exis-
tentes ou crescer como plataforma
independente?- e identificar a fonte
de vantagem competitiva nos merca-
dos de serviços em que escolheram
competir. Resolver essas questões de
maneira correta não é garantia de
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sucesso, mas uma decisão ruim aí é
caminho certo para o fracasso.

ERROS COMUNS
Algumas empresas entendem ca-

balmente o propósito estratégico de
seus serviços incorporados a produ-
tos. A EMC, por exemplo, ingressou
no campo dos serviços profissionais
e de manutenção relacionados com
o armazenamento de dados (um
negócio baseado em habilidades),
a fim de se distanciar na liderança
do mercado. A Johnson Controls,
por sua vez, considerou o negócio
da gestão de instalações integradas,
que se baseia na escala, uma plata-
forma de crescimento mais sólida
que seu negócio de equipamentos
e componentes.

Entretanto, nem todas as em-
presas vivem experiências positivas.
Muitas tendem a cair em alguma
das seguintes armadilhas:
• Procuram crescer em serviços
com um modelo desenhado para
proteger ou melhorar o posiciona-
mento de um produto central, mas



o que geram é um conflito entre o
negócio de produtos e o de serviços,
e nisso são os produtos que acabam
saindo arranhados. Com freqüên-
cia, fixam para seus serviços um
preço inferior ao adequado como
parte de um pacote ou prometem
um nível de serviços que não podem
oferecer de maneira rentável.
• Involuntariamente ameaçam a
saúde do negócio de produtos ao
promover um negócio de serviços
orientado para o crescimento, espe-
cialmente se a oferta de um pacote
de produtos e serviços se torna mais
atrativa que a compra isolada de
um produto.
• Buscam a escala em um negócio
baseado em habilidades e se ex-
pandem para competir por clientes
cujas necessidades não se ajustam a
ofertas-padrão. O resultado é um ci-
clo autodestrutivo de preços baixos
e prestação de serviços deficiente,

clientes insatisfeitos, personaliza-
ção ad hoc, maiores custos e perdas
operacionais.
• Dependem de habilidades espe-
cializadas em um negócio que re-
compensa as economias de escala,
o que as torna vulneráveis ao ata-
que de competidores de mais baixo
custo, que padronizaram suas so-
luções e operam com grande base
de clientes.

Para evitar esses erros, é funda-
mental definir com clareza os mer-
cados e as metas. Além disso, deve-se
ter certeza sobre a hora de decidir se
a vantagem competitiva será obtida
por meio de habilidades de alta mar-
gem ou mediante grandes volumes
de produtos de mais fácil ganho de
escala (veja figura l, acima).

Defender-se ou crescer
A maioria das empresas de pro-

dutos oferece serviços para proteger
ou melhorar o valor de seu negócio
central. A Cisco, por exemplo, de-
senvolveu os serviços de instalação,
manutenção e projeto de redes com
o objetivo de garantir um suporte de
alta qualidade para seus produtos e,
ao mesmo tempo, fortalecer as rela-
ções com os clientes. Por sua vez, os
serviços da Otis Elevator procuram
melhorar a satisfação e a retenção
dos clientes, assim como a partici-
pação de mercado da companhia,
mediante maior confiabilidade em
seus elevadores.

Uma empresa também pode sen-
tir-se atraída pelos serviços quando
percebe que a concorrência se apoia
em seus produtos para oferecer ser-
viços de valor. E, se não reage diante
dessa situação, corre o risco de que
seus produtos se convertam em com-
modities, com a conseqüente perda
de relações com os clientes.

Ainda que tenham projetado
a entrada em um mercado como
estratégia defensiva, muitas com-
panhias caem na perigosa tenta-
ção de considerar que os serviços
incorporados são uma plataforma
para crescer. Afinal, suas margens
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tendem a ser mais atraentes que as
dos produtos.

Por causa disso, algumas empre-
sas experimentaram grandes fracas-
sos, mas também se registram casos
de sucesso retumbante. A General
Electric, por exemplo, incorporou
serviços em todos seus segmentos
de negócios como caminho para ex-
pandir-se nos mercados de motores
de avião, de equipamentos médicos
e de produtos industriais.

Mas tratar serviços incorpora-
dos como um negócio de cresci-
mento independente é desafiador,
por requerer estratégia, táticas e
estrutura organizacional distin-
tas. Em vez de competir pelo fatu-
ramento agregado aos produtos,
quando as relações com o cliente
dão vantagem decisiva, um negó-
cio orientado para o crescimento
enfrenta um mercado maior e com
mais concorrentes.

Por muitos anos, a Arrow Elec-
tronics, distribuidora líder de equi-
pamentos eletrônicos e industriais,
ofereceu a seus clientes serviços
de logística complementares. Em
2001, quando entrou no mercado
de serviços de gestão de cadeia de
estoques e inventário, descobriu
que não somente estava competin-
do com empresas de transporte e
de logística independentes, mas
também com áreas de operações
internas de seus clientes. Além disso,
essa iniciativa aumentou a comple-
xidade da gestão e trouxe proble-
mas de integração e separação entre
a venda de produtos e a de serviços
de valor agregado.

Decidir competir com uma es-
tratégia que é, ao mesmo tempo, de
ataque e de defesa gera desordem

e cria conflito entre ambos os ne-
gócios. Como resultado, a unidade
de serviços tende a perder dinheiro
e justificar suas dificuldades com a
desculpa de que gera mais vendas
de produtos —o chamado "efeito
pull-through sobre o produto". Como
é natural, aqueles que operam no
negócio de produtos negam a exis-
tência desse efeito.

Escala ou habilidades
As economias de escala exigem

grandes volumes, custos variáveis
baixos e alta utilização de ativos
fixos. O processamento automati-
zado de transações, por exemplo,
cresce de maneira quase infinita a
partir de padronizações. Isso con-
tribui para que os grandes compe-
tidores do setor de atividade -como
a Automatic Data Processing (ADP)
e a First Data, por exemplo— obte-
nham custos unitários reduzidos e
margens de lucro elevadas.

As companhias com economias
de escala também se beneficiam
com os chamados "efeitos de rede",
pois dependem de ativos dispersos
pelo mundo, como os centros de dis-
tribuição (para os serviços da cadeia
de fornecimento), os centros de da-
dos (para provedores de tecnologia
da informação subcontratados) ou
os protocolos e plataformas de paga-
mento (como o serviço de download
de músicas iTunes, da Apple).

As empresas que se baseiam em
habilidades, por sua vez, criam valor
por meio da identificação, do exercí-
cio e da reprodução de capacidades
escassas ou mediante inovações nos
processos. A habilidade pode ser o
conhecimento detalhado sobre um
produto ou a experiência e as ferra-

mentas para resolver problemas e
reduzir o custo total de propriedade
para o cliente. Outras habilidades
de alto valor ajudam a gerar fatu-
ramentos adicionais ou a acelerar
o tempo de chegada ao mercado,
como ocorre com os serviços de
projeto subcontratados para semi-
condutores ou telefones móveis.

Os negócios de serviços de-
pendem da aplicação sistemática
de conhecimento técnico escasso
e genuíno, de modo que as vanta-
gens geradas por maior escala são
modestas.

Não identificar com clareza a
principal fonte de vantagem com-
petitiva é perigoso, porque leva as
empresas a mirar segmentos de
clientes -ou oferecer serviços- que
não trazem valor diferenciado. Uma
companhia que se apoia nas habili-
dades em um mercado baseado na
escala, por exemplo, terá proble-
mas para obter margens atraentes
em relação a competidores de alta
escala, porque os clientes não vão
querer pagar por soluções perso-
nalizadas.

No outro prato da balança, mui-
tas empresas buscam lidar com os
negócios de serviços de tecnologia
da informação em grande escala
a partir de acordos globais de su-
porte e contratação de técnicos. No
entanto, a maioria desses negócios
depende das habilidades: conhe-
cer os problemas de software e de
hardware acaba importando mais
do que a quantidade de clientes
atendidos. Expandir o volume dos
contratos de serviços, em vez de se
concentrar na gestão de processos
e de conhecimento, é uma receita
para perder dinheiro.
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A IBM tem sabido combinar com
sucesso as habilidades e a escala.
Quando entrou no mercado de
outsourcing de centros de dados, no
final da década de 1980 e início da
de 1990, a empresa aproveitou seu
profundo conhecimento dos com-
putadores mainfmme com base em
suas habilidades. Contudo, também
investiu na escala, expandindo sua
força de vendas, aumentando sua
presença no mundo e oferecendo
seus serviços para grandes clientes,
a fim de competir com a Electronic
Data Services (EDS), então líder de
mercado.

UM PROJETO ÓTIMO
Uma empresa que espera triun-

far com serviços incorporados deve
escolher um modelo de negócio que
reflita com precisão seu propósito
estratégico e a fonte de sua vanta-

gem competitiva, como mostra a
figura 2 (acima).

Embora qualquer um dos qua-
drantes possa determinar as esco-
lhas funcionais da companhia, para
criar um sistema de negócios inte-
grado e consistente, é necessário
que tanto o propósito estratégico
como a fonte de vantagem com-
petitiva estejam corretos. Quando
as organizações não possuem um
propósito estratégico claro, tendem
a dar passos em falso no que diz
respeito a preços e vendas. Assim,
nem mesmo uma excelente pres-
tação de serviços é suficiente para
compensar a perda de rentabili-
dade e a falta de crescimento. Da
mesma forma, se as empresas não
conseguem identificar a fonte de
sua vantagem competitiva, acabam
fracassando na prestação de serviços
e também no momento de decidir

em que medida personalizar suas
ofertas ou mesmo na implantação
de indicadores e processos de gestão
de desempenho destinados a moti-
var os investimentos adequados e as
atividades das pessoas que estão em
contato com os clientes.

Preços
A política de preços é talvez

uma das escolhas mais importan-
tes do ponto de vista dos serviços
incorporados. Com freqüência, as
empresas têm de resolver o dilema
entre a penetração do produto e o
crescimento e as margens de seu
negócio de serviços.

Em boa medida, o propósito es-
tratégico de uma companhia deter-
mina a dimensão adequada dos pa-
cotes de "produto + serviço" e o valor
que é atribuído ao serviço. Nas orga-
nizações concentradas em melhorar

HSM Management 61 março-abril 2007 www.hsmmanagement.com.br



ou proteger seus produtos centrais,
o preço dos serviços deve buscar oti-
mizar a penetração do produto. A
estratégia de preços para obter o
efeito pull-through sobre o produto
varia de acordo com as decisões de
compra do cliente. As empresas po-
dem aumentar o valor do produto
em uso ou melhorar seu pull-through
por meio do agrupamento de outros
produtos e serviços em uma solu-
ção de maior valor. Se o preço de
entrada no mercado é fator-chave,
os contratos de serviços podem ter
maior preço, o que resultará em
menor preço para o produto. Essa
é uma prática a que recorrem muitas
empresas de software.

Em alguns casos, as companhias
podem aumentar o preço dos con-
tratos de manutenção para acelerar
o ritmo de atualizações do produto.
O propósito estratégico do efeito
pull-through sobre o produto impli-
ca também que os profissionais de
vendas tenham certa flexibilidade e
autoridade para determinar o preço
dos serviços. Ainda assim, é preciso
assegurar-se de que respondam pela
rentabilidade total dos pacotes que
vendem.

Por outro lado, as empresas que
procuram criar um negócio de
serviços independente e orientado
para o crescimento devem fixar seus
preços para que esse crescimento
seja rentável. Para isso, devem de-
finir pautas de preços, delegar au-
toridade para o pessoal de vendas,
ainda que com liberdade limitada, e
estabelecer regras claras em matéria
de descontos.

Montar pacotes de preços de
"produto + serviço" é geralmente
má idéia quando se trata de um ne-

gócio de serviços orientado para o
crescimento, dado que na empresa-
cliente a pessoa responsável pela
compra do serviço pode não ser a
mesma que adquire o produto. Tam-
bém é problemático montar pacotes
de preços quando se pretende que
tanto as unidades de negócios de
produtos como as de serviços sejam
responsáveis por seus respectivos
objetivos de vendas e lucro.

A fonte de vantagem competi-
tiva -escala ou habilidades- afeta
de forma significativa as estruturas
de preços. Se são as economias de
escala que impulsionam um ne-
gócio, os preços devem basear-se
em unidades-padrão e contemplar
a possibilidade de descontos por
volume. Para isso, a empresa tem
de estabelecer um valor muito alto
para qualquer variação personali-
zada que saia da solução de serviço-
padrão, porque as exceções elevam
os custos de todo o negócio.

Por outro lado, quando o ne-
gócio de serviços depende de ha-
bilidades especiais, a companhia
precisa fixar os preços em função
dos custos que hoje evitam que al-
guns clientes usem os serviços ou
em função dos custos da alternativa
imediata. Esses preços, baseados no
valor, demandam análise detalhada
do custo total de propriedade para
cada segmento de clientes e enten-
dimento profundo da estrutura de
custos do negócio de serviços.

Os parâmetros da concorrência,
assim como o custo de desdobrar as
habilidades, devem ser os limites
superior e inferior dos níveis de
preços. Na melhor das hipóteses,
as empresas podem utilizar essa in-
formação em programas de fixação

de preços, para que os profissionais
de vendas possam calcular o valor
para o cliente de maneira mais exa-
ta e, desse modo, tomar melhores
decisões de preços. Como mostra a
figura 2 (na página anterior), esses fa-
tores geram quatro linhas diferentes
para determinar o preço dos servi-
ços incorporados, de acordo com o
propósito estratégico da empresa, a
fonte de sua vantagem competitiva
e as combinações de ambos.

Vendas
A força de vendas pode criar ou

destruir um negócio de serviços in-
corporados. Por isso, é importante
que seus integrantes estejam alinha-
dos com o propósito estratégico da
empresa. Se uma companhia quer
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proteger ou melhorar um produto,
faz sentido que integre as vendas
dos produtos e serviços. A força de
vendas, então, deve contar com as
ferramentas e o suporte necessários
para comunicar os benefícios prove-
nientes da solução integrada.

Por outro lado, quando uma or-
ganização coloca seu foco no de-
senvolvimento e na expansão do
negócio de serviços independente,
é recomendável que tenha uma
força de vendas distinta para esse
negócio, com pessoal que se mostre
confiável no momento de assesso-
rar os clientes. Se o comprador do
produto e do serviço é o mesmo, a
empresa precisa criar uma força de
vendas "superposta" para os serviços
e projetar incentivos e processos de

negócios alinhados, a fim de que as
duas forças de vendas coexistam nas
contas desses clientes.

A complexidade, a variedade e
o grau de personalização das solu-
ções de serviços são os fatores que
mais influenciam os esforços de uma
empresa para obter a vantagem com-
petitiva por meio da gestão de sua
força de vendas. Quanto mais com-
plexas e variáveis são as soluções,
mais qualificados têm de ser os ven-
dedores e mais ativa sua gestão.

Para aproveitar a vantagem com-
petitiva de um negócio de serviços
baseado na escala, deve-se vender a
solução-padrão mais viável aos gran-
des clientes e otimizar as vendas aos
menores, aproximando-os o máxi-
mo possível do auto-serviço.

No caso dos negócios baseados
em habilidades, como o desenvolvi-
mento de aplicativos de informática
ou a manutenção de software e equi-
pamentos, é preciso coordenar as
vendas e a prestação de serviços. Os
especialistas identificam as necessi-
dades específicas dos clientes com
rapidez; muitas vezes, é comum que
os vendedores tenham de demons-
trar perícia técnica. As empresas
podem consolidar uma força de
vendas dessa natureza com bases
de dados de gestão do conhecimen-
to que reúnam as melhores práticas
e também com soluções semipadro-
nizadas e pessoal de serviço com
experiência para atender aos requi-
sitos mais comuns dos clientes.

A figura 2 mostra de que forma
esses fatores criam quatro enfoques
distintos para as forças de vendas
nos quatro quadrantes do modelo
de negócio de serviços. Este, por sua
vez, depende da combinação espe-
cífica do propósito estratégico e da
fonte de vantagem competitiva.

Prestação do serviço
No momento de escolher um mo-

delo de negócio de serviços incorpo-
rados, a empresa deve lembrar que
o propósito estratégico indicará que
elementos do ciclo de vida do forneci-
mento do serviço são mais importan-
tes. Se o que ela busca é proteger ou
melhorar o valor de um produto, pre-
cisa integrar o sistema de entrega do
produto com os serviços associados,
a fim de obter desenhos de produtos
que simplifiquem a tarefa do serviço
(por exemplo, produtos que utilizem
menos subsistemas ou integrando
software de diagnóstico).

Esse enfoque implica minimizar
o perfil da prestação de serviços e
incorporar o suporte ao produto
quando possível. Por outro lado, se a
companhia quer que os serviços fun-
cionem como uma plataforma de
crescimento independente, tem de
concentrar seus esforços na meta de
reduzir os custos unitários e melho-
rar a produtividade dos serviços.
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O caminho mais adequado para
conseguir -ou acelerar- esse tipo
de melhoria contínua depende da
natureza da vantagem competiti-
va: os negócios baseados na escala
possuem exigências de prestação
muito diferentes dos baseados em
habilidades.

No primeiro caso, o esforço deve
se concentrar na padronização dos
processos e plataformas para ofere-
cer o serviço. Dado que a persona-
lização é sempre grande tentação,
as empresas precisam incorporar
padrões ao fluxo de trabalho dos
funcionários em contato com os
clientes, com o objetivo de compar-
tilhar ferramentas e processos. A
escala também traz a possibilidade
de concentrar os ativos de forne-
cimento do serviço, como centros
de dados, helpdesk e plataformas de
pagamento.

No outro extremo, as ferramen-
tas de gestão do conhecimento são
essenciais no negócio de serviços
baseado em habilidades, já que a
organização deve dispor do melhor
recurso para resolver qualquer pro-
blema que se apresente.

Se a empresa não possui clareza
a respeito de seu propósito estraté-
gico e de sua vantagem competitiva,
é provável que se concentre nos in-
dicadores de desempenho errados
ou que tome decisões equivocadas
sobre a amplitude dos serviços que
oferece.

Por exemplo, se os executivos
acreditam que estão competindo
em um negócio baseado em habili-
dades, quando o real diferenciador
é a escala, podem estar oferecendo
demasiadas variações do serviço que
exigirão um conhecimento técnico

custoso, enquanto os concorrentes
se beneficiarão com um limitado
menu de opções de baixa margem
de lucro. A figura 2 apresenta as
quatro abordagens da prestação de
serviços derivadas das diferenças
de propósito estratégico e fonte de
vantagem competitiva.

Organização
Mesmo que o propósito estratégi-

co de uma empresa deva determinar
a estrutura organizacional de um
negócio de serviços incorporados,
os indicadores e sistemas de gestão
do desempenho corretos depende-
rão, em igual medida, da fonte de
vantagem competitiva.

Quando uma companhia se vale
dos serviços para melhorar um ne-
gócio de produtos, vê-se obrigada a
decidir sobre quais elementos com-
binar e quais separar. Se o produto
central e os serviços podem ser ven-
didos de modo melhor em pacote,
aconselha-se combinar a liderança
das unidades de negócios e vendas
e dar ao negócio de serviços uma
função especializada no desenvolvi-
mento e cumprimento de oferta. Se
os serviços possuem valor distinto
do produto ou exigem habilidades
de vendas especiais, pode fazer mais
sentido contar com um líder para
cada força de vendas, sem esquecer
os incentivos para que elas colabo-
rem entre si.

No entanto, quando uma empre-
sa pretende que os serviços incor-
porados se transformem em plata-
forma de crescimento, o ideal é que
forme uma unidade de negócios e
uma equipe de vendas separadas,
uma vez que o negócio de serviços
requer o controle total de sua base

objetiva de clientes, assim como de
política de preços e de entrega de
ofertas.

No entanto, a estrutura organi-
zacional é somente uma peça no
quebra-cabeça da gestão de serviços
incorporados. As companhias mais
bem-sucedidas empregam indica-
dores de desempenho que refletem
tanto o propósito estratégico como
sua principal fonte de vantagem
competitiva. Se o propósito estra-
tégico é defender ou melhorar um
negócio de produtos, os indicado-
res e sistemas financeiros devem
integrar as vendas, os custos e os
lucros durante o ciclo de interação
do cliente com o produto e seus ser-
viços associados.

Quando a escala é o fator princi-
pal para os serviços que melhoram
um produto, os indicadores-chave
são a relação entre produto e servi-
ços (denominada "taxa de vincula-
ção") e o custo unitário de presta-
ção do serviço. Em um negócio que
busca a melhora do produto com
base em habilidades, são importan-
tes os indicadores de vendas, custos
e lucros durante todo o ciclo de vida
do produto, que, porém, devem ser
complementados pelo faturamento
e produtividade dos funcionários
em contato com os clientes.

Mesmo no caso de ofertas in-
tegradas, as empresas têm de
medir de forma independente as
forças que incidem nos custos de
desenvolvimento e fabricação dos
produtos e as que incidem sobre
os serviços que os acompanham.
Essas informações trazem valiosas
perspectivas sobre o dilema a ser
resolvido entre os lucros provenien-
tes dos produtos e os que vêm dos
serviços. •
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